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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD597 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Parça Baskı 

MODÜLÜN TANIMI 

Baskı öncesi makine ayarlarının ve parça baskı iĢleminin; 

baskı sonrası ise makine bakım ve temizliğinin 

yapılmasıyla ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Parça baskı makineleri ile baskı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile uygun ortam hazırlandığında tekniğine 

uygun olarak parça baskı yapabileceksiniz.  

Amaçlar  

1. Baskı öncesi makine ayarlarını yapabileceksiniz. 

2. Parça baskı makinesi ile baskı yapıp baskı sonrası 

makine bakım ve temizliğini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, iĢletme ortamı ve bunun gibi öğrencinin 

kendi kendine veya grupla çalıĢabileceği tüm ortamlar.  

Donanım: VCD, DVD, tepegöz, yansıtım, bilgisayar ve 

donanımları, ders kitabı, alan ile ilgili kaynaklar ve alan 

ile ilgili çeĢitli kataloglar, parça baskı makinesi, baskı 

patları, kalıp, rakle, parça mamul 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil alanında nitelikli, kaliteli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bireyler olarak 

geliĢen ve değiĢen teknolojiyi yakalayıp bu teknolojiye uyum sağlamanız gerekmektedir. 
 

Günümüzde yeni moda kumaĢların tasarlanmasında baskılı mamuller önemli bir yere 

sahiptir. Baskı sektöründe parça baskıcılık oldukça önemli bir paya sahiptir, son yıllarda iĢ 

alanını geniĢletmektedir. 
 

Bu modül ile parça baskı yapan makinelerle baskı yapabileceksiniz. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Baskı öncesi makine ayarlarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki giyim mağazalarını gezerek baskılı mamulleri inceleyiniz. 

 Bu mamullerin parça baskı olup olmadığını sorgulayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. BASKI ÖNCESĠ MAKĠNE AYARLARINI 

YAPMA 

 

1.1. Mamulü Baskı Makinesine YerleĢtirme  
 

Mamulün baskı makinesine yerleĢtirildiği kısma palet denir. Palet, düzgün baskı için 

üzeri pürüzsüz bir düzlemdir.  
 

Mamulün baskı makinesine yerleĢtirilmesinde palet üzerinde yapılacak ölçümlerin 

hassaslığı sorunsuz baskı elde etmemizi sağlayacaktır. Bu ölçümlerin amacı, desenin mamul 

üzerinde istenen yere basılmasını sağlamaktır. Parça üzerine basılacak desenin yerini müĢteri 

firma, baskı firmasına ölçüleri ile bildirir. Bazı durumlarda ölçü vererek desenin basılacak 

yeri bildirilir. Örneğin; yakanın 5 cm altına, sağ kenarın 10 cm içine desenin basılması 

istenebilir. Ancak baskı firması, mamulün desenli kalıbına göre ölçü almayı tercih eder. 

Çünkü desenli kalıp, basılacak mamul ile aynı ölçüye sahiptir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Palet                                               Resim 1.2: Ölçü kalıbı 

Mamulün baskı makinesinde yerleĢtirileceği yeri ayarlamak için aĢağıdaki iĢlem sırası 

takip edilir:  
 

 Öncelikle palet üzerinde orta çizgi belirlenir. Orta çizginin belirlenmesindeki 

amaç, bu çizginin baz alınarak mamulün makineye yerleĢtirileceği alanın 

belirlenmesidir. Orta çizgi ayarlaması cetvelle ölçülerek yapılır. 
 

Orta çizgiyi belirlemek için genelde aĢağıdaki yöntemler kullanılır: 
 

 Desen negatifleri aks çizgileri birbiri üzerine gelecek ve kontur desen en 

altta kalacak Ģekilde palet üzerine sabitlenir. Cetvel ile desenin eni 

belirlenir. Bulunan en uzunluğunun yarısı, desenin orta noktasıdır. Orta 

nokta palet üzerine kalemle iĢaretlenir. Bu nokta, desenin tam ortasıdır. 

ĠĢaretlenen nokta, desen boyunca palet üzerinde kalemle çizilerek orta 

çizgi bulunmuĢ olur.  

 

Resim 1.3: Orta noktanın ölçümünün yapılıĢı 
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 Lazer sistemi bulunan iĢletmelerde orta çizgi ayarı elle sadece bir palet 

üzerinde yapılır. Diğer paletlerin üzerindeki orta çizgi ayarlaması lazer 

sistemi ile yapılır. Daha önceden orta çizgi ayarı yapılmıĢ olan palet, 

lazerin bulunduğu istasyona getirilir. Ġstasyonun üst kısmında bulunan 

lazer ıĢınları, lazer aparatı ayar kolları yardımı ile palet üzerinde elle 

çizilmiĢ orta çizgi üzerine getirilir. Lazer ıĢınlarından dikey olanı orta 

çizgi üzerine, yatay olanı ise mamulün yerleĢtirileceği sınır çizgisine 

ayarlanarak sabitlenir. Bundan sonra basılacak mamulün makineye 

yerleĢtirilmesi lazer aparatının bulunduğu istasyonda yapılır. Baskı 

iĢletmesinde lazer sistemi yoksa bu durumda mamulün yerleĢtirileceği 

paletlerin üzeri tek tek elle ölçülerek belirlenir. 

 

Resim 1.4: Lazer sistemi ile mamulün yerleĢtirileceği yerin belirlenmesi 

 Bulunan orta çizgiye göre mamulün palet üzerinde yerleĢtirileceği alan 

belirlenir. Öncelikle mamulün üzerinde desenin geleceği kısmın bilinmesi 

gerekir. MüĢterinin gönderdiği desenli kalıbın orta noktası belirlenir ve bu nokta 

palet üzerindeki daha önceden belirlediğimiz orta çizgiye yerleĢtirilerek 

kenarları iĢaretlenir. Bu Ģekilde mamulün palet üzerinde yerleĢtirileceği alan 

belirlenir. ĠĢaretlemeyi yaparken mamulün makineye yerleĢtirilmesinde kolaylık 

olsun diye genellikle desenin yakaya olan uzaklığı baz alınır. Örneğin, desen 

yakanın 10 cm içine geliyorsa palet üzerine sabitlediğimiz desen negatiflerinin 

üst tarafına orta çizgi hizasından cetvelle 10 cm’lik mesafe kalemle iĢaretlenir. 

Mamul makineye yerleĢtirilirken parçanın yakası iĢaretlenen bu çizgiye 

konulur.  
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Resim 1.5: Mamulün yerleĢtirileceği yerin elle belirlenmesi 

 Parçanın yerleĢtirileceği alan belirlendikten sonra mamul, dikkatli bir Ģekilde 

palet üzerine serilmelidir. Basılacak parçayı yerleĢtirmeden önce palet üzerine 

yapıĢtırıcı sprey sıkılır. Bunun amacı mamulü palet üzerine sabitleyip baskı 

esnasında yerinden oynamasını engellemektir. Bu iĢlemden sonra mamul palet 

üzerine serilir ve düzgünlüğüne dikkat edilir. Yukarıda anlatıldığı gibi sadece 

bir palet üzerinde yapılan elle ölçümden sonra diğer paletlerin üzerinde elle 

ölçüm yapılmaz. Diğer paletlerin üzerine mamulün yerleĢtirileceği alan lazer 

sistemi ile ayarlanır. 

 

Resim 1.6: YapıĢtırıcının sıkılıp mamulün lazer sistemine göre yerleĢtirilmesi 
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Resim 1.7: Mamulün makineye serilmesi 

1.2. Kalıpları YerleĢtirme 
 

Daha önceden hazırlanan Ģablon kalıplarının makineye hassas bir Ģekilde 

yerleĢtirilmesi gerekir. ġablon kalıplarının yerleĢtirilmesinde milimetrik oynamalar, desenin 

hatalı olmasına sebep olacaktır. Bilindiği gibi basılacak desenin renk sayısı kadar Ģablon 

hazırlanır.  

 

Resim 1.8: Kalıpların saklandığı kısım 
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ġablon kalıplarının taĢınması ve makineye yerleĢtirilmesinde dikkatli olunmalıdır. 

Mekanik etkiler sonucu Ģablon üzerindeki emülsiyonun zarar görmesi; ek iĢlemleri hatta 

Ģablonun yeniden hazırlanması gibi sorunları beraberinde getirecektir. Bu durum iĢletme 

Ģartlarında zaman kavramının önemi düĢünüldüğünde oldukça önemlidir. 
 

ġablon kalıplarının makineye yerleĢtirilmesinde öncelikle kontur desenin bulunduğu 

kalıbın ayarı yapılır. Diğer kalıpların ayarı, kontur desene göre yapılır. Eğer kontur yok ise 

(Örneğin, geometrik çizimlerden oluĢan desen gibi…) desene en hâkim rengin bulunduğu 

kalıba göre ayar yapılır.  
 

ġablon kalıbının makineye yerleĢtirilmesi için çerçeve kenarında yuvalar mevcuttur. 

Bu yuvalar, makinedeki kısımlara yerleĢtirilerek kalıp, yavaĢ bir Ģekilde Ģablon haznesine 

bırakılır. ġablon kalıbı makineye sabitlenir. Bu Ģekilde bütün Ģablon kalıpları makinede ayrı 

ayrı istasyonlara yerleĢtirilir. Hatırlayacağınız gibi daha önceden desen negatiflerini palet 

üzerine belli bir ölçüye göre sabitlemiĢtik. Palet üzerine sabitlenmiĢ desen negatifi, ilgili 

Ģablonun altına getirilir. ġablon kalıbı hidrolik sistemle palet üzerine indirilir. Daha sonra 

Ģablon üzerindeki desen ayar kolları (iler-geri, sağa-sola) ile negatifin üstüne getirilir. Bu 

iĢlem, bütün negatiflerin ilgili Ģablonun altına getirilmesi ve gerekli ayarın yapılması 

Ģeklinde tekrarlanır.  

 

Resim 1.9: Kalıbın makineye takılacağı yuvalar 

 

Resim 1.10: Kalıbın makineye yerleĢtirilmesi 
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Resim 1.11: Kalıbın makineye sabitlenmesi 

Kalıpların istasyonlara yerleĢtirilmesi esnasında genellikle açık renkten koyu renge 

doğru bir sıralama takip edilir. Bu durum fon renginin durumuna ve desendeki renklerin 

kapladığı duruma göre değiĢebilir. Fon rengi lacivert olan mamul üzerine baskı yapılırken 

desendeki lap renkler (desenin en büyük parçası) genellikle açık renkten oluĢur. Bu durumda 

desendeki açık renkler koyu renklere göre daha fazla yer kaplayacaktır. Kalıpların 

yerleĢtirilmesinde baskı patının kıvamı ve rengin desen içinde kapladığı alan dikkate 

alınmalıdır.  

 

Resim 1.12: Makinede kalıbı ayarlama kolları 

1.3. Baskı Patını Besleme 
 

Baskı patının makineye beslenmesi elle yapılır. Daha önceden hazırlanan baskı patları 

her renge ait Ģablonun bulunduğu istasyonun yakınında uygun bir yere bırakılır. ġablon 

üzerinde pat azalınca elle baskı patı Ģablon üzerine konulur. Baskı patını Ģablon üzerine 

beslerken dikkat edeceğimiz noktalar vardır. Baskı patı Ģablon üzerinde pat garajı olarak 

adlandırılan kısma konulur. Pat garajı, raklenin harekete baĢlangıç noktasında iki raklenin 

ortasıdır.  
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Resim 1.13: Baskı patının beslenmesi 

 

Resim 1.14: Pat garajı 

1.4. Rakle Seçimi ve Ayarları 
 

Rakle seçimi ve ayarları, baskının kalitesini doğrudan etkileyen unsurdur. Günümüzde 

genellikle kauçuktan yapılmıĢ rakleler kullanılmaktadır. YumuĢak rakleler tercih edilmelidir. 

Sert raklelerin Ģablona zarar verme riski söz konusudur. Rakleler makinedeki rakle 

yuvalarına yerleĢtirilerek sabitlenir. Ancak patın kıvamı ve kullanılan boyar maddenin 

yapısına ve desen özelliklerine göre rakle sertliği ve ağız yapısı tercih edilir.  
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Resim 1.15: Raklenin makineye yerleĢtirilmesi 

Rakle basıncının ayarı, baskı öncesi yapılan iĢlemlerden biridir. Yine burada baskı 

patının kıvamına ve kullanılan boyar maddenin cinsine göre ayarlama yapılır. Bildiğiniz gibi 

baskı patının kıvamı ayarlanırken basılacak mamul üzerinde dağılmaması ve boyar 

maddenin cinsi dikkate alınıyordu. Örneğin, oldukça kıvamlı bir baskı patı için rakle 

basıncının yüksek olması istenir. Patın kıvamı düĢük ise yüksek basınçlı rakle ile yapılan 

baskıda mamul üzerinde baskı patının dağılma riski söz konusudur. 

 

Resim 1.16: Rakle basıncı ayarlama aparatı 

Rakle açı ayarı, baskı öncesi yapılması gereken diğer bir iĢlemdir. Burada raklenin 

baskı esnasında baskı patını sıyırma konumu ayarlanır. Patın kıvamına ve boyar maddenin 

cinsine göre rakle açı ayarı yapılır. Genellikle 10º–30º arasındaki açı değerleri tercih edilir. 

Kıvamlı patlarda 30º rakle açısı tercih edilir. Patın kıvamından dolayı kumaĢ üzerine 

geçmesi istenen derinlikte olması için 30 derecelik açı değerinde raklenin pat üzerindeki 

baskı yüzeyi daha fazla olmalıdır. Raklenin basınç ayarı açı ayarlama aparatı ile yapılır. 
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Resim 1.17: Rakle açısı ayarlama aparatı 

Raklenin hareket alanı genellikle desenin 5 cm ilerisi ile 5 cm gerisindedir. Raklenin 

hareket sayısı; elde edilmek istenen baskının derinliğine, patın kıvamına ve raklenin 

basıncına göre belirlenir. Baskı esnasında raklenin hareket sayısı her istasyonda farklı 

olabilir. Çünkü desen içinde her renge ait baskı patı kıvamı ve renk derinliği gibi unsurlar 

farklı olabilir. Buna göre rakle hareket sayısı belirlenir. 
 

ġablon kalıplarının bulunduğu istasyonların arasında bazı istasyonlar boĢ bırakılarak 

buralara kurutma aparatları yerleĢtirilir. Basılan her rengin ardından mamul, düĢük ısıda 

kurutma aĢamasına gelir. Kurutmanın amacı, bir önceki rengin bir sonraki Ģablonu 

kirletmesini engellemek ve renk ezilmesini önlemektir. 

 

Resim 1.18: Kurutma düzeneği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Baskı öncesi makine ayarlarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyerek aydınlık bir 

ortamda çalıĢma masanızı 

düzenleyiniz.  

 Daha önceden hazırlanan desen negatiflerini, 

Ģablon kalıplarını ve baskı patını temin 

ediniz. 

 

 Basılacak mamulü temin ediniz.  Öğretmeninizden yardım isteyiniz. 

 Palet üzerinde gerekli ölçümleri yaparak orta 

çizgiyi bulunuz. 

 

 Öğretmeninizden yardım isteyiniz. 

 Mamulün ölçü kalıbını kullanarak 

yerleĢtirileceği yeri tespit ediniz. 

 

 Ölçü kalıbı yoksa desenin mamul 

içinde basılması istenen alanı tespit 

ederek desene göre mamulün 

basılacağı yeri ayarlayınız.  

 Lazer sistemini ayarlayınız. 

 Lazer sistemi yoksa mamulün 

yerleĢtirileceği paletleri elle 

belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ġablon kalıplarını makineye yerleĢtiriniz. 

 

 

 Desen ayarlarını, Ģablon kalıplarını 

negatiflerin üzerine gelecek Ģekilde yapınız. 

 Ayar kollarını kullanınız. 

 Kontur desene göre kalıp ayarlarını 

yapınız. 

 Uygun rakleyi seçiniz ve makineye takınız. 

 

 Baskı patının kıvamını, boyar 

maddenin cinsini ve desen 

özelliklerini dikkate alınız. 

 Rakle ayarlarını yapınız. 

 

 Rakle basıncını ve açısını iyi 

ayarlayınız. 

 Baskı patını Ģablon üzerine besleyiniz. 

 

 Pat garajına dikkat ediniz. 

 Baskı patı miktarına dikkat ediniz. 

 Ġstasyonlar arası kurutma düzeneklerini 

yerleĢtiriniz. 
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 Mamulü makineye yerleĢtiriniz. 

 YapıĢtırıcı kullanmayı unutmayınız. 

 Düzgün bir Ģekilde ölçülere göre 

yerleĢtiriniz. 

 Mamulün ön yüzeyi üstte kalacak 

Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Bu Uygulamanın Devamı Ġkinci Öğrenme 

Faaliyetinin Konusudur, ÇalıĢma Kesintisiz 

Devam Etmelidir. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Daha önceden hazırlanmıĢ olan desen negatiflerini, Ģablon 

kalıplarını hazırladınız mı? 
  

3. Basılacak mamulü ve desenli mamul kalıbını hazırladınız mı?   

4. Palet üzerinde gerekli ölçümleri yaparak orta çizgiyi buldunuz mu?   

5. Mamul kalıbı kullanarak mamulün yerleĢtirileceği yeri tespit ettiniz 

mi? 
  

6. Lazer sistemini ayarladınız mı?   

7. ġablon kalıplarını makineye yerleĢtirdiniz mi?   

8. ġablon kalıplarını negatiflerin üzerine gelecek Ģekilde ayarladınız 

mı? 
  

9. Uygun rakleyi seçip makineye taktınız mı?   

10. Rakle ayarlarını yaptınız mı?   

11. Baskı patını Ģablon üzerine beslediniz mi?   

12. Ġstasyonlar arası kurutma düzeneklerini yerleĢtirdiniz mi?   

13. Mamulü makineye yerleĢtirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kalıpların istasyonlara yerleĢtiriliĢi esnasında genellikle …………… 

……………….doğru bir sıralama takip edilir. 
 

2. Günümüzde genellikle ……………... yapılmıĢ rakleler kullanılmaktadır. 
 

3. ġablon kalıbının makineye yerleĢtirilmesi için çerçeve kenarında ………………. 

mevcuttur. 
 

4. Baskı patı Ģablon üzerinde …………………….. olarak adlandırılan kısma 

koyulur. 
 

5. Raklenin hareket alanı genellikle desenin …….  ilerisi ile 5 cm gerisindedir. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak baskı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki parça baskı yapan iĢletmeleri gezerek parça baskı ile ilgili 

gözlemlerinizi rapor ediniz.Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. BASKI YAPMA 
 

2.1. Numune Baskı Yapma  
 

Baskı makinesinde seri baskı iĢlemine geçmeden önce ilk olarak numune baskı yapılır. 

Numune baskı yapılmasındaki amaç, seri baskıya geçilmeden önce numune mamul üzerinde 

deseni görmektir. 
 

Bilindiği gibi müĢteri; basılmıĢ kumaĢ, resim veya herhangi bir katalogdan gönderdiği 

desenin kendi mamulüne uygulanmasını ister. Bunun için öncelikle desen çalıĢması 

yapılarak elde edilen sonuçlarla negatif hazırlanır. Negatiflerin pozlandırma iĢlemi ile Ģablon 

kalıbına aktarılmasıyla desenin her rengine göre Ģablon kalıbı oluĢturulur. El Ģablon baskı ile 

numune basılarak müĢteriye gönderilir ve olur alındığında üretim aĢamasına geçilir. 
 

El Ģablon, baskı iĢleminde kullanılan Ģablon kalıbı parça baskı makinesinde de 

kullanılacaktır. El Ģablon baskıcılığında baskı ile ilgili bütün Ģartlar elle yapılır. Rakle 

basıncı elde edilecek desenin rengini doğrudan etkileyen faktördür. Yine aynı Ģekilde her 

renk için belirli bir sıraya göre makineye yerleĢtirilmiĢ Ģablon kalıplarının birbirlerini 

tamamlayıp tamamlamadığının kontrolü için de önemlidir. Yani Ģablon kalıplarının aksların 

birbiri üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini görmek gerekir. El Ģablon 

baskıcılığındaki çalıĢma Ģartları baz alınarak deseni önceden görmek için numune baskı 

iĢlemi gerekir. 
 

Numune baskı iĢlemi yapmadan direkt olarak el Ģablon baskıcılığındaki sonuçlara göre 

seri baskı iĢlemine geçilirse ve elde edilen baskı sorunlu ise baskıcı bu durumun 

getireceklerine katlanmak zorunda kalacaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Parça baskı makinesinde bir önceki faaliyette kalıpların makineye yerleĢtiriliĢini, 

mamulün yerleĢtiriliĢini, raklenin seçimini ve ayarlarını öğrenmiĢtiniz. 
 

Seri baskı esnasında palet, bir raport boyu ilerler ve Ģablonlar basılacak kumaĢ üzerine 

indikten sonra aynı anda bütün renklerin baskısı yapılır. Örneğin, üç renkli bir desenin 

baskısında mamul önce birinci istasyona gelir ve burada birinci istasyon baskı yaparken 

henüz ikinci ve üçüncü istasyona mamul gelmediği için bu istasyonlar bekler. Birinci renk 

basıldıktan sonra mamul bir raport boyu ilerledikten sonra birinci ve ikinci renkler basılırken 

üçüncü rengin bulunduğu Ģablon bekler. Daha sonra mamul bir raport boyu ilerlemesiyle 

bütün kalıplar mamul üzerine iner ve baskı iĢlemi yapılır. Bu hareketlerin sonunda bir 

mamulün baskı iĢlemi tamamen bitmiĢ durumdadır. Bundan sonraki aĢamada bütün 

istasyonlara mal sevkiyatı normale geleceği için her renge ait kalıplar aynı anda mamul 

üzerine iner ve baskı iĢleminden sonra aynı anda kalkar. Makinenin bir raport boyu 

ilerlemesi ve aynı iĢlemlerin tekrar etmesiyle seri baskı iĢlemine devam edilir. 
 

Numune baskı esnasında basılacak mamullerden bir parça alınır ve makineye 

yerleĢtirilir. Numune baskı iĢleminde parça baskı makinesi kontrol panelinden numune 

durumuna alınıp renk sayısı kadar olan Ģablonun yerleĢtirildiği istasyonlara yine kontrol 

panelinden komut verilir. 
 

Parça baskı makinesinde numune baskı iĢlemi gerçekleĢtirilirken mamul bulunan 

istasyondaki rengin basımı yapılır. Çünkü numune basımında sadece bir mamul üzerinde 

desenin durumu ve makinenin ayarları kontrol edilir. Daha fazla parça üzerinde numune 

baskı yapmak gereksiz fire vermek anlamına gelir. 

 

Resim 2.1: Baskı iĢleminin yapılıĢı 

2.2. Hataları Düzeltme 
 

Parça baskı makinesinde numune baskı iĢlemi sonrasında basılmıĢ numune mamul 

üzerinde baskı sonuçları kontrol edilir.  
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Numune kontrol aĢamasında genel olarak aĢağıdaki kontroller yapılır: 
 

 Numune kontrol aĢamasında öncelikle desen kontrolü yapılır. Desendeki 

renklerin birbiriyle çakıĢıp çakıĢmadığı kontrol edilir. Eğer çakıĢma varsa 

Ģablonların ayarları tekrar gözden geçirilir. Hata düzeltilemiyorsa Ģablonlar 

yeniden hazırlanmalıdır.  
 

 BasılmıĢ kumaĢ üzerinde kirlenmeler oluĢabilir. Bu durum, Ģablonların renk 

sıralamasının düzgün yapılmadığını gösterir. ġablon sıralamasında genel olarak 

açıktan koyuya doğru bir sıralama izlenir. Ancak bazı durumlar bu sıralamayı 

değiĢtirebilir. Desen içinde açık renkten lap ögeli desenler olabilir. Yani desen 

üzerinde kapladığı alan en fazla olan desenin açık renkler olması durumunda bu 

renk son Ģablon olarak ayarlanabilir. Kirlenme ile karĢılaĢmamak için Ģablon 

sıralamasında rengin açıklık koyuluğunun yanında rengin desen içindeki 

kapladığı alan da önemlidir.  
 

 BasılmıĢ kumaĢ üzerinde lekeler görülebilir. Bu durum, genel olarak Ģablon 

üzerinde lak parçalanmıĢsa veya Ģablonda parçalanmalar meydana gelmiĢse 

oluĢur. Hata lak parçalanmasından ise desenin haricindeki yerlerde baskı oluĢur. 

Leke oluĢturan Ģablon tespit edilir. Lakla kapalı olması gereken yerler -

kapatılma imkânı var ise- kapatılır. Eğer hata desen içinde geniĢ bir alanda ise 

Ģablon yeniden hazırlanır. Leke, Ģablonun parçalanmasından oluĢmuĢsa 

parçalanan yer tespit edilir. Desen kenarında kalıyorsa bant ile yapıĢtırılarak 

kapatılmaya çalıĢılır. Ancak desen içinde parçalanma meydana gelmiĢse Ģablon 

kalıbı yeniden hazırlanır. 
 

 Desenin bazı yerlerinin basılıp bazı yerlerinin basılamaması görülebilir. Bu 

durum, genel olarak baskı patının hazırlanması esnasında bazı maddelerin iyi 

çözünmemesinden dolayı bu maddelerin topaklaĢıp Ģablon gözeneklerini 

tıkaması sonucu oluĢur. Bu hatayı önlemek için baskı patında zor çözünen 

maddelerin ayrı bir yerde tamamen çözündükten sonra baskı patına eklenmesi 

gerekir. Bu hatanın baĢka bir sebebi rakle basıncının ve açısının iyi 

ayarlanmamasıdır. Rakle ile ilgili ayarlar tekrar gözden geçirilir ve hatanın 

önüne geçilir. 
 

2.3. Parça Baskı Makinesinin ÇalıĢtırılması  
 

Numune baskı iĢlemi yapıldıktan sonra hatasız sonuç elde edilmiĢse seri baskı 

aĢamasına geçilir. Bunun için makine kontrol panelinden seri baskı konumuna getirilir. Baskı 

iĢleminin yapılacağı istasyonlara kontrol panelinden yönlendirilerek baskı iĢlemi için 

baĢlama düğmesine basılır. 
 

Baskı iĢlemi esnasında istasyonlar kontrol edilmelidir. Baskı patı azalan istasyonlara 

pat beslemesi zamanında yapılmalıdır. Basılan mamulün makine çıkıĢında da kontrolü 

yapılır. Herhangi bir sorun görüldüğünde makine durdurularak gerekli müdahale yapılır. 
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2.4. Makinenin Bakım ve Temizliğini Yapma 
 

Baskı sonrası kalıpların, raklelerin ve mamulün serildiği yerin temizliği ve bakımı 

yapılır. 
 

2.4.1. Baskı Sonrası Kalıpların Bakımı ve Temizliği 
 

Baskı sonrası kalıplar makineden dikkatli bir Ģekilde çıkarılıp yıkama kısmına 

götürülür. Burada baskıda kullanılan boyar maddenin cinsine göre Ģablona yıkama iĢlemi 

yapılır. 
 

Baskı iĢleminde plastik boya gibi boyalar kullanılmıĢsa Ģablon kalıbı önce gaz yağı ile 

silinir. Gaz yağı ile kalıbın silinmesi sırasında fazla baskı uygulamamak gerekir. Aksi 

takdirde Ģablon kalıbında mekanik etkiden dolayı lak olan kısımlarda parçalanma veya 

Ģablonda yırtılmalar oluĢabilir. Gaz yağı ile dikkatli bir Ģekilde Ģablonun üzerindeki baskı 

patı temizlendikten sonra su ile iyi bir Ģekilde yıkanır. ġablon kurulandıktan sonra üzerinde 

herhangi bir aĢınma olup olmadığının kontrolü yapılır.  
 

Baskı iĢleminde pigment boya kullanılmıĢsa Ģablon kalıbının temizliği rahatlıkla su ile 

yapılabilir. ġablon su ile yıkandıktan sonra kontrolü yapılarak Ģablon raflarına kaldırılır.  

 

Resim 2.1: Kalıpların temizlenmesi 

Yıkama iĢleminden sonra baskı esnasında tahrip olmuĢ Ģablonların bakımı yapılır. 

Desen dıĢında parçalanmalar var ise buraların üzerine bant yapıĢtırılarak kapatılır. Kalıptaki 

parçalanma bant ile kapatılamıyorsa yeniden hazırlanır. 
 

ġablonda emülsiyon patında sorun oluĢmuĢsa rötuĢ yapılarak giderilmeye çalıĢılır. Bu 

yolla giderilemiyorsa Ģablon kalıbı yeniden hazırlanır. 
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2.4.2. Raklelerin Bakımı ve Temizliği 
 

Baskı sonrası rakleler makineden söküldükten sonra yıkama kısmına alınır. Burada 

Ģablon kalıplarına yapılan yıkama prosesi raklelerin temizlik iĢleminde uygulanır. Raklelerin 

temizlik iĢlemi yapıldıktan sonra düzgün bir Ģekilde raflarda saklanır. 
 

2.4.3. Mamulün Serildiği Yerin Temizliği 
 

Mamulün serildiği yerin temizliği, gaz yağı ile yapılır. Palet üzerinde bulunan 

yapıĢtırıcının temizlenmesinde gaz yağı kullanılarak bütün paletler temizlenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Numune baskıyı ve makinenin temizliğini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyerek aydınlık bir 

ortamda çalıĢma masanızı 

düzenleyiniz.  

 Bu uygulamanın baĢlangıcı birinci öğrenme 

faaliyetinin konusudur,  çalıĢma kesintisiz 

devam etmelidir.  

 

 Makineyi kontrol panelinden numune 

konumuna getiriniz. 

 

 Numune baskı iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 
 

 Numune baskı sırasında ve sonrasında 

mamulü kontrol ediniz. 
 

 Numune baskı iĢlemi baĢarı ile 

tamamlanmıĢsa makineyi seri baskı 

konumuna getiriniz. 

 

 Mamulleri makineye yerleĢtiriniz. 
 Mamulleri düzgün bir Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Baskı iĢlemini gerçekleĢtiriniz. 
 Baskı esnasında gerekli kontrolleri 

yapınız. 

 BasılmıĢ mamulü fikse makinesine 

yerleĢtiriniz. 
 

 Kalıpların temizliğini yapıp yerlerine 

bırakınız. 

 

 

 Raklelerin temizliğini yapıp yerlerine 

bırakınız. 
 

 Mamulün serildiği yerin temizliğini yapınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Makineyi kontrol panelinden numune konumuna getirdiniz mi?   

3. Numune baskı iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?   

4. Numune baskı sonrası mamulün kontrolünü yaptınız mı?   

5. Numune baskı iĢlemi baĢarı ile tamamlanmıĢsa makineyi seri baskı 

konumuna getirdiniz mi? 
  

6. Mamulleri makineye yerleĢtirdiniz mi?   

7. Baskı iĢlemini yaptınız mı?   

8. BasılmıĢ mamulü fikse makinesine yerleĢtirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇMAĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
1. Baskı makinesinde seri baskı iĢlemine geçmeden önce ilk olarak …………. baskı 

yapılır. 
 

2. BasılmıĢ kumaĢ üzerinde kirlenmeler oluĢabilir. Bu durum Ģablonların 

………………………………… düzgün yapılmadığını gösterir. 
 

3. El Ģablon baskı iĢleminde kullanılan Ģablon kalıbı …………………………… 

makinesinde de kullanılır.  
 

4. Desendeki …………… birbiriyle çakıĢıp çakıĢmadığı kontrolü yapılır. 
 

5. Raklelerin temizlik iĢlemi yapıldıktan sonra düzgün bir Ģekilde ………….. saklanır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Mamulün parça baskı makinesine yerleĢtirildiği kısma palet adı verilir. 
 

2. (   ) Baskı patının Ģablon üzerinde beslendiği alana kontur denir. 
 

3. (   ) Mamul üzerine desen, müĢterinin istediği alana, ölçülere göre basılır. 
 

4. (   ) Raklenin uygunsuzluğu baskı sonuçlarını etkilemez. 
 

5. (   ) Basılacak desenin her rengi için Ģablon kalıbı hazırlanır. 
 

6. (   ) ġablon kalıplarının makineye yerleĢtirilmesinde herhangi bir sıralamaya gerek 

yoktur.  
 

7. (   ) Ġstasyonlar arası kurutma düzeneklerinin olması hem lekelenmeyi hem de rengin 

ezilmesini önler. 
 

8. (   ) Raklenin hareket sayısı baskı esnasında her istasyonda farklı olabilir. 
 

9. (   ) El Ģablon baskıda kullanılan kalıpların aynısı parça baskı makinesinde kullanılır. 
 

10. (   ) Numune baskı iĢlemi seri baskı öncesi olabilecek hataların tespiti açısından 

önemlidir. 
 

11. (   ) Plastik boya ile çalıĢılmıĢ kalıpların temizliğinde su kullanmak yeterlidir. 
 

12. (   ) Desen üzerinde oluĢabilecek parçalanmıĢ kısımlar bant ile kapatılarak baskı 

iĢlemine devam edilir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 açıktan koyu 

renge 

2 kauçuk 

3 yuıvalar 

4 pat garajı 

5 5 cm 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 numune 

2 renk sıralaması 

3 Parça baskı 

4 renklerin 

5 raflarda 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 YanlıĢ 

12 YanlıĢ 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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